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Hälso-och	sjukvårdsavtalet
Lägesrapport	2016-01-13

Hälso- och sjukvårdsavtalet i VG
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Arbetsprocessen startade 21 oktober 2015 med målet 
att ta fram avtalsförslag som utgår från nuvarande 
avtal, inkomna synpunkter och som ger stöd till 
implementering och förståelse när det träder i kraft –

1 april 2017
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Processen	så	här	långt…	 										
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Strategi
Mandat

Samordning
Planering

Beredning
Sakkunskap

Information
Samråd

Politik
Det	 politiska	 samrådet	

VästKom/VGR

LiSA-gruppen

VästKom
Koncernstab	HoS

Kommunalförbunden	VGK
HoS-förvaltningar	 VGR

Nätverk	 MAS/MAR,	 SocC.	 	(VGK)
Sektorsråd,	 LG	 etc.	 (VGR)

Styrgrupp	VGR	och	VGK

Operativ	ledningsgrupp

Arbetsgrupp	
Vårdens 	
övergångar

Arbetsgrupp	
Ansvar	&	
Avvikelser

Processledare	VGR	+	VGK	

Arbetsgrupp	
Tillämpning

Arbetsgrupp	
ÖK	Psykiatri/
Missbruk	i	VG
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Rapport	från	arbetsgrupperna	 							
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Operativ	ledningsgrupp

Arbetsgrupp	
Vårdens	

övergångar

Arbetsgrupp	
Ansvar	&	
Avvikelser

Processledare	VGR	+	VGK	

Arbetsgrupp	
Tillämpning

Arbetsgrupp	
ÖK	Psykiatri/
Missbruk	i	VG
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Modell	för	HoS-processen

Del	B
Tillämpningen

(”Vem	gör	vad,	när	och	
hur”)

Hälso- och	sjukvårdsavtalet	 i	Västra	Götaland

Del	A
Ansvaret

(Gränssnittet	 som	
skatteväxlats.	 Hantering	

av	tvister	 och	
avvikelser)

Förslag	- struktur	för	avtalet
• A:	Avtalsdel	– ”VAD”

• A1:	Värdegrund	och	gemensamma	mål
• A2:	Parternas	ansvar
• A3:	Definitioner	och	begrepp	(ev.	bilaga)
• A4:	Avtalsvård

• Avvikelser
• Tvister
• Samarbetsorganisation
• Uppföljning

• A5	:	Utveckling	– Framtidsspaning	(alternativ	X-del)

• B:	Tillämpning	– ”HUR”
• B1:	Kort	version
• B2:	Tillämpning	i	olika	rubriker	ex.	vis	”Vårdens	övergångar”?
• B3:	Processer	med	patientexempel-web

• C:	Bilagor	– ex.	Läkarmedverkan…
2016-01-13
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Ansvar	och	avvikelser

• Beskrivning	 av	regionens/	 kommunens	 ansvar	– Förtydliga	det	som	
uppfattas	otydligt	(ex.	vis	”varaktigt”	och	”utan	större	svårigheter…”).
• Definiera	termer	och	begrepp.
• Lämna	förslag	på	hur	avvikelser	och	tvister	ska	hanteras	och	följas	
upp.	Definiera	innebörden	 i	begreppen	avvikelser	och	tvist.	Föreslå	
roller	och	mandat	hur	det	organiseras	(ex.	vis	samverkans-
organisation	med	beredningsgrupp/samordnare).

• Frågeställningar	till	andra	grupper	15	jan.	Deadline	utkast	15	feb.	
• Slutrapport	i	dokumentform	29	feb.

Del	A
Ansvaret

(Gränssnittet	
som	

skatteväxlats.	
Hantering	av	
tvister	och	
avvikelser)

Vårdens	övergångar

• Tydliggöra	när	SIP	ska	användas?	Hur	ska	en	sådan	skrivning	 se	ut	i	
avtalet	kontra	tillämpningsanvisningen?	 Lämna	förslag	på	
omhändertagande	av	SIP	– rutinen	samt	hur	det	organiseras	i	
VGR/VGK	(jfr	SVPL).
• Lämna	förslag	på	länsöverenskommelse	 med	tanke	på	ny	lag	”	Trygg	
och	effektiv	utskrivning”.	

Frågeställningar	till	andra	grupper	15	jan.
Deadline	utkast	15	februari.	Slutprodukt	 i	dokumentform	29	feb.

Del	B
Tillämpningen

(”Vem	gör	vad,	när	
och	hur”)
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Tillämpning

• Konkreta	beskrivningar	 av	samtliga	områden	som	omfattar	
tillämpning	enligt	uppdragsanvisningen.

Deadline	15	januari
Frågeställningar	till	andra	grupper	15	jan.

• Beskriv	processerna	inklusive	 vägledande	patientfall.
Deadline	utkast	15	februari.	Slutprodukt	 i	dokumentform	29	feb.	

Psykiatri	och	missbruks	länsöverenskommelse

• Länsöverenskommelse	 avseende	samordning	och	samverkan	för	
personer	med	psykisk	 funktionsnedsättning	 och/	 eller	missbruk/	
beroende.	
• Delar	av	överenskommelsen	 ligger	utanför	avtalet	då	det	handlar	bla
om	socialtjänst

Frågeställningar	till	andra	grupper	- deadline	 15	jan.
Deadline	29	feb
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FebJan A prilMars JuniMaj

2016

BP1 BP4

Juli NovSep OktA ug

BP2

BP1 – Presentera avtalsförs lag (arbetsversion)
BP2 – Presentera avtalsförs lag (arbetsversion) för bedömning

BP3 – SRO/Styrgrupp : Lägesrapport inför BP4
BP4 – 30/9 - Sista dag för ev. uppsägning av nuvarande avtal 

BP5 – SLUTVERSION Beredning och ställningstagande i partsgemensam ledningsgrupp (LiSA )
BP6 – Ställningstagande I SRO med rekommendatio n till parterna

Dec

Oktober 2015 à Framtagande av 
avtalsförslag

BP3 BP6

2017
FebJan A prilMars

Justering och 
anpassningar

Enighet

BP5

Dialog och kommunikation med parterna via arbetsorganisationen, VästKom och Koncernstab hälso- och sjukvård

Beslutsprocess hos 50 parter

Im
plem

enteringOktober 2015 à Framtagande av 
avtalsförslag

Viss oenighet Överläggningar 
och dialog

Justering och 
anpassningar Beslutsprocess hos 50 parter

Oktober 2015 à Framtagande av 
avtalsförslag

Stora oenigheter Överläggningar 
och dialog

Avtal uppsagt – Intensifierade överläggningar 
/ Nya beslut krävs /

112016-01-13

Kort omvärldsbevakning olika Hälso- och 
sjukvårdsavtal
Skåne Första	överenskommelsen	tecknades	1997

Nuvarande	avtal	tecknades	2009
Nytt	avtalsförslag	finns

Kalmar Avtal	om	övertagande	av	hälso- och	
sjukvårdsinsatser, from	2007

Jönköping Avtal sedan 2013, nybildad region

Sörmland Avtal	om	övertagande	av	hälso- och	sjukvårdsinsatser	
i	ordinärt	boende,	 from	1	jan	2010.

Östergötland Avtal	om överlåtelse	om	skyldighet	att	erbjuda	hälso-
och	sjukvård	 i	ordinärt	boende	from	1	jan	2014
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Hembesök,	hemsjukvård
Skåne Hemsjukvård	ansvarar	kommunen	för.	

Kan	patient	/med	hjälp	ta	sig	till	vårdcentral	är	det	regionens ansvar.
Utveckling	–målgruppsanpassad	tillämpning.	

Kalmar Kommunen: hela	dygnet, oavsett	ålder	och	diagnos.	Förutsätter	vårdplan	och		
läkarstöd	(eget	avtal). Primärvården har	tolkningsföreträde.	Landstinget:	fast	
läkarkontakt.

Jönköping Kommunen: hälso-och	sjukvård	som	ges	i	egna	hemmet.	Gäller	personer	som inte	
kan	uppsöka	vårdcentral/mottagning,	utan	stora	påfrestningar	/olägenheter.
Hemsjukvård ges	om	det	är	mervärde	för	patienten.	

Sörmland Kommunen: alla	besök	utanför	vårdcentralen”, bådeenstaka	hembesök	och	
hemsjukvård.	Patienter 18	år	och	äldre.	Landstinget har	tolkningsföreträde.
Praktiska	anvisningar	finns.	

Östergötland All	hemsjukvård	i	ordinärt	boende.	Palliativ	vård	ingår.	Alla	patienter med	långvarig	
psykiatrisk	funktionsnedsättning	med	behov	av	insatser	från	både	Landsting och	
Kommun.	Ansvaret	inkluderar	även	intravenösa	antibiotika-behandlingar,	
blodtransfusioner	och	okomplicerade	intravenösa	vätske- /nutritions-behandlingar	på	
uppdrag	av	specialistsjukvården	eller	specialist	i	allmänmedicin.	

Avancerad	hemsjukvård,	palliativ	vård

Skåne Avancerad hemsjukvård	regionens	ansvar.
Kalmar Sjukhusanknuten	hemsjukvård	ingår	ej i	kommunens	ansvar.
Jönköping Palliativ	vård: Kommunen	ansvarar	för	både	allmän	och	specialiserad	

palliativ	vård	i	ordinärt	och	särskilt	boende.	Kan		ges	med	stöd	av	
palliativa	vårdenheter	(PVE).

Sörmland Landstingets	ansvar.	Kan	kombineras	med	hemsjukvård	på	
primärvårdsnivå.	Koordineras	via	SIP.

Östergötland Specialiserad	hemsjukvård	är	Landstingets	ansvar.
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Kommunikation	om	arbetsprocessen	
kring	översynen	av	HoS-avtalet
Steg	1	Nyhetsbrev	januari	2016	(Utkast	framtaget	>>)

Steg	2	Nyhetsbrev	mars	2016	(Planerat)

Steg	3	Nyhetsbrev	maj	2016	(Planerat)

Målgrupp?
Specificera	målgrupp	för	nyhetsbreven

Kanaler?
- Spridning	via	mail	till	ovan	målgrupp
- Befintliga	nyhetsbrevslistor(?)
- Nyhet	på	Vastkom.se
- Nyhet	på	vgregion.se (?)
- Info	på	diverse	intranät
- Gemensam	webbplattform	för	att	löpande	informera	vad	
som	 sker	samt	senare	publicera	ex.	patientfallen.

Nyhetsbrev januari 2016

Samverkan och patientfokus som näring i arbets- 
processen när Hälso- och sjukvårdsavtalet växer fram 

Till maj/juni 2016 ska ett förslag till nytt Hälso- och sjukvårdsavtal tas fram och vi  

närmar oss nu deadline för de fyra arbetsgrupper som under vintern arbetat fram  

underlag och innehåll utefter fyra ansvarsområden. 

Har du frågor eller vill veta mer om arbetsprocessen kring det nya Hälso- och sjukvårdsavtalet?

Rose-Marie Nyborg
Processledare för  
Västra Götalandsregionen
rose-marie.nyborg@vgregion.se

0707-80 12 12

Sverker Andersson 
Processledare för  
kommunerna, VästKom
sverker.andersson@vastkom.se

0709-11 90 06

Hälso- och sjukvårdsavtalet re-
glerar hälso- och sjukvårdsans-
varet mellan de 49 kommunerna  
i Västra Götaland och Västra 
Götalandsregionen och omfattar 
de patientgrupper där parterna 
har ett gemensamt ansvar*.
 Nuvarande avtal gäller till 
och med den 31 mars 2017 och 
parterna har möjlighet att säga 
upp detta avtal senast den 30 sep-
tember i år. 
 Arbetsprocessen med att se 
över nuvarande avtal startade 
hösten 2015 och förslaget som nu 
arbetas fram ska utgå från nuvar-
ande avtal, inkomna synpunkter 
samt ska ge stöd till implementer-
ing och förståelse när det träder i 
kraft. 

Synpunkter i fokus
I arbetsprocessen läggs stor vikt 
vid de synpunkter som samlats 
in under hösten 2014 från kom-
muner, region och vårdsamver-
kan i Västra Götaland. De flesta 
anser att nuvarande avtal på det 
stora hela är bra. Dock önskas mer 
fokus på samverkan och parter-
nas gemensamma ansvar, samt ett 
större patientperspektiv. En tydlig 
koppling till gällande lagstiftning 
och riktlinjer efterfrågades också. 

Deadline den 29 februari
Vi närmar oss datumet då de fyra 
arbetsgrupper som tillsatts under 
hösten ska avrapportera till Hälso- 
och sjukvårdsavtalets  två proc-
essledare för vidare framarbetning 
av avtalsförslaget. Förslaget pre-

senteras för bedömning i 
månadsskiftet maj/april. 

Tillämpning och patientfall
Arbetsgruppernas fyra ansvar-
sområden har varit; Ansvar och 
avvikelser, Vårdens övergångar, 
Tillämpning och Psykiatri och 
missbruk ÖK. Arbetsgruppen 
Tillämpning har haft som upp-
drag att ur nuvarande avtal lyfta 
ur samtliga områden som omfat-
tar tillämpning ur ett ansvarsper-
spektiv och beskriva processerna 
inklusive vägledande patientfall. 
Patientfallen är tänkta att under 
våren 2016 utmynna i en web-
baserad produkt för sjukhusens 
verksamhetschefer samt första 
linjens chefer och medarbetare att 
ta del av. 

*HSL18 samt sjukvård i ordinärt boende.

31 mars/1 april
Dagens avtal  

slutar gälla och 

det nya avtalet 

träder i kraft.

2015 2016 2017

Januari-februari
De fyra arbetsgrupperna 

arbetar utefter sina  

deluppdrag.

Oktober/Noveber
Två processledare 

tillsätts. En för VGR 

och en för VGK.

November
Nuvarande avtal  

förlängs med ett år,  

till den 31 mars 2017

29 februari
De fyra arbetsgrupperna 

lämnar delrapport till de 

två processledarna.

30 september
Nuvarande avtal  

kan sägas upp  

senast den 30  

september 2016.

April/maj
Avtalsförslag  

presenteras  

för bedömning.

Maj-aug
Justeringar. 

Ev. överläggnin-

gar och dialog

Dialog och kommunikation med parterna via arbetsorganisationen, VästKom och Koncernstab hälso- och sjukvård

Dec 2016 - mars 2017
Ställningstagande i SRO med 

rekommendation till parterna. 

Beslutsprocess hos 50 parter.

Im
plem

entering

Nästa  
nyhetsbrev 

kommer i början  
av mars!


